
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 وإخوانِي املُجاهدين ، وصيتي إلَى أُمة اإلسالمِ

 احلَمد لله ، احلَمد لله حمدا طَيبا مباركًا فيه كَما ينبغي لجاللِ وجهِه وعظيمِ سلْطَانِه؛ احلَمد هللا على نِعمة اإلسالم وكَفَى بِها من نِعمة
 ، واحلَمد لله علَى نِعمة الرباط في أَرضِ الرباط ، وأَكْرم املُجاهدين بِفَضله ، التي اختص بِها عباده املُوحدين ، علَى نِعمة اجلهاد في سبِيلِ اهللا
 لنقْتدي بِأَكْرمِ خلْقِ اِهللا سيدنا وقُدوتنا محمد قَائد ، احلَمد لله الذي دلَّنا علَى طَرِيقِ اجلهاد ، رمنا بِاجلهاد وأكْ ، احلَمد لله الذي أَعزنا بِاإلسالمِ

 : وبعد ، ا في كُلِّ املَيادينِ لتكُونَ هي العلْي ، ورايةَ التوحيد ، وأَولُ من رفَع لواَء اجلهاد ، املُجاهدين
 - عز وجلَّ – فَإني أسألُ اَهللا ) لَغدوةٌ أَو روحةٌ في سبِيلِ اِهللا خير من الدنيا وما عليها :( - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم – فََكَما أَخبرنا املُصطَفَى

 أسألُ اَهللا أن يتقَبلَنِي عنده من الشهداِء ، واختارنا لنكُونَ من املُجاهدين كَما اختار الذين سبقُونِي من الشهداِء ، رِيق الذيُ وفِّقَنِا في هذَا الطَّ
نيحالالصقَ ، ويفر كالئأو نسحو نيقيداِء والصبِياألن عنِي مرشحالطَّرِيق ا؛ وأَنْ ي ذَهي هف ترا ساِهللا مب ، ورلَى هذا الدعـا ، وهكُر سلَي 

 ا أكْتب وأن .. - عز وجلَّ – وحبا للقَاِء اِهللا ، وللمستضعفين ، نصرةً لدينِ اِهللا ، ولَكن سرت في هذَا العمل ، وال خوفًا منها ، وضيقًا من الدنيا
 فَقَاتلْ في سبِيلِ اللّه الَ تكَلَّف إِالَّ نفْسك وحرضِ الْمؤمنِني عسى اللّه { : وصيتي لكَي أُحرض املُسلمين علَى اجلهاد والسيرِ علَى هذَا الدرب

دأَش اللّهواْ وكَفَر ينالَّذ أْسب كُفيالً أَن ينكت دأَشأْساً وم؛ ٨٤ النساء } بالكَرِي هِهجوا لصالي خلمكُونَ عأَلُ اَهللا أنْ يفَأَس نيملسلمأَقُولُ لو 
ادهنِ اجلع يندالقَاع : ادهاجل اتاحسوا لرفنالَى – فإنَّ اَهللا ، إال تعتو كاربلَكُم بِقَ - تدبتسيه سونبحيم وهبحلَى ، ومٍ يع ةزأَع ننيلَى املُؤمع لَّةأَذ 

رِينيم ، الكَافظالمِ العاَء اإلسنين أبداهانِي املُجوكُم إخرم؛ فَأُذَكةَ الئي اِهللا لَومافُونَ فخة : ال ينلجل ةرصتاملُخ قذَه الطَّرِيبِأنَّ ه .. 
وا لبفَه ديوحالت ةايفْعِ رر ، نيرِكواملُش ودهالِ الينِزضِ ، وي اَألرعِ اِهللا فرش ةوإقَام ، ـقطَبتسِ واملَقْد تيي بف كَاماألح ردصى تتح – 

 حتى نثْأر من بنِي يهود أبناَء ، ولَن يغمد لَنا سيف ، ولَن يغمض لَنا جِفْن ، أَ لَنا عيش لَن يهن ، فَواِهللا .. ويلَبى النِداُء في بِالد املُسلمني - بإذْن اِهللا
 فَواِهللا الـذي بعـثَ ، ا طَالَ لَيلُ الظَّالمين فَالنصر لهذَا الدينِ مهم ، أال صبرا يا أَهلَ فلَسطين : فَنقُولُ القردة واخلَنازِيِر وأَذنابِهِم املُرتدين؛

ا بِاحلَقدمحا ، منادسبِأَج ايِنةهالص كدناِهللا – س هِم - بِإذنامأقْد تحت نم ضلُ األرعشنو " بقَرِي رِهاظنا لن واِهللا " وإِنَّ غَديطلَسا فا يربفَص ، 
ون لما قَادم إنصتاملُع ابا أجى كَمامتاليالثَّكْالَى و اتخرصل جِيبتساِهللا ، نو ، نبِياصلَ الغلَ لَيزِيتة لا األلْوِيي إثْرِهة فديقالع ةونَ بِألْوِيما قَادإِن 

 . - بِإذْن اهللا –
 والْتزِمـوا الكتـاب ، وأخلصوا النوايـاَ ، اتقُوا اَهللا : أيها املُجاهدون املُخلصون ، ة املَاجِدة يا فُرسانَ اُألم ، وإِلَيكُم يا شباب املُسلمني

 . ات النزال واعلَموا أَنما األفْعالُ في ساح ، واجعلُوا عملَكُم خالصا لله ، واجتهِدوا في طَلَبِ العلْم الشرعي ، والسنة
 فَاصبِروا واحتِسبوا األجر ) وبشرِ الصابِرِين ( - تعاىل – أُذَكركُم بِقَولِ اِهللا ": أُمي وأَبِي الغاليين وإِخوتي جميعا " وأَخيرا؛ إِلَى قُرة عيونِي

 نِعم ، فَإِنها واِهللا - علَيه السالم – رح ونمرح حيثُ نشاُء في اجلَنة كَما أخبرنا رسولُنا الكَرِميِ نفْ ، فَإني سأنتقلُ إىل حياة جديدة ، عند اِهللا
 ولَكْن اجلْنةَ ونعيمها جعلَنِي أَختار ، نِعم اَألهلُ إنكُم ، واهللا ، وتالوةَ القُرآن ، وذكْرِ اِهللا ، بإكْثَارِ االستغفَارِ : أُوصيكُم ... ونِعم االختيار ، احلَياةُ

 اللَّهم ، ين اللَّهم تقَبلْنِي عندك من الشهداِء والصالح ، أَنْ يجمعنا في اجلنان اللَّهم استخدمنا وال تستبدلْنا - تعالَى – فَأسأَلُ اَهللا . هذَا الطَّرِيق
 . اللَّهم خذْ من دمي حتى ترضى ، فَتقَبلْ مني يا رب العالَمين ، اللَّهم إني أحببت لقَاَءك ، اجعلْ عملي خالصا لوجهِك الكَرِيم

 . واُهللا أكْبر والعزةُ لله ولرسوله واملُجاهدين
 هللا ا يف أخوكم

 شعت آل بن لد بن محد خا
" ك أبو مال "


